
AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA 

 

Hatáskör gyakorlója: SMKH Kaposvári Járási Hivatala  

Illetékesség: A kaposvári járás közigazgatási területe  

Az eljárás költség és illetékmentes  

Az ellátás célja:  

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és 
családjuk részére nyújtott ellátás. A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot 
állapít meg annak az aktív korú személynek, aki:  

• munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,  

• aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy  

• akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem      
haladja meg az 50%-os mértéket, vagy  

• vakok személyi járadékában részesül, vagy  

• fogyatékossági támogatásban részesül (a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy),   
vagy  

• akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, 
vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama 
lejárt, vagy  

• akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a    
folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően a 
foglalkoztatás elősegítéséről  és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Flt.) alapján álláskeresési támogatásra nem szerez  jogosultságot, vagy  

• aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 
foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig 
együttműködött, vagy  

• akinek esetében az ápolási díj, a Cst. szerinti  gyermekgondozási támogatás,  a rendszeres 
szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a 
rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, 
illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény 52.§-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem 
benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal 
legalább három hónapig együttműködött,  



feltéve, hogy saját magának és családjának megélhetése más módon nem biztosított és  
keresőtevékenységet nem folytat.  
 
Az aktív korúak ellátása tekintetében – ha a törvény eltérően nem rendelkezik - nem minősül 
keresőtevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, egyszerűsített 
foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez.  

A család megélhetése abban az esetben nem biztosított, ha a családban az egy fogyasztási  
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  
összegének 90%-át (jelenleg 25.650 Ft) és vagyona nincs.  
 
Az aktív korúak ellátására való jogosultság:  

-amennyiben a jogosult részére az Flt. alapján folyósított álláskeresési támogatás  
 folyósítási  időtartama lejárt, annak kimerítésétől,  
-akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása  
 miatt a folyósítási  idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet  
 követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot a  
 keresőtevékenység megszűnésétől,  
-akinek vonatkozásában az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési  
 támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási  
 járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a  
 baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az  
 ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt a megszűnésétől számított tizenkettő  
 hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg. 
  
Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelmet a kérelmező az Flt. 
szerinti álláskeresési támogatás kimerítésétől számított 30 napon belül benyújtja, úgy az 
álláskeresési támogatás kimerítését követő naptól állapítható meg. Amennyiben nem, úgy a  
kérelem benyújtásának napjától.  
 
Aktív korúak ellátására – főszabályként – egy családban egyidejűleg csak egy személy 
jogosult. Egy családban egyidejűleg két személy akkor jogosult az aktív korúak ellátására, ha  

az egyik személy – az alább ismertetésre kerülő – foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
(a továbbiakban: FHT.), míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti  
támogatás (a továbbiakban: EGYT.) feltételeinek felel meg.  
 
Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították FHT-ra  
jogosult. Az FHT-ra jogosult személy a járási hivatal foglalkoztatási osztályánál kéri az 
álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles azzal együttműködni.  
 
Az FHT havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a (jelenleg  
22.800 Ft.). 
  



Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján  

-egészségkárosodott személynek minősül, vagy  

-14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek  
 valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban vagy  
 gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban – és a gyermek ellátását napközbeni  
 ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai  
 napköziben nem tudják biztosítani,  
EGYT-re jogosult.  

Ha az előbb említett két feltétel valamelyike az aktív korúak ellátására való jogosultság  
megállapítását követően következik be, a jogosult részére az EGYT-t a feltétel  
bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától kell, de legkorábban a változás 
bejelentését követő hónap első napjától kell megállapítani.  
 
Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi  
összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori  
kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és  
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, ha az EGYT-re jogosult családja  
tagjának FHT-ra való jogosultságot állapítottak meg, az EGYT összege nem haladhatja meg a  
nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és az FHT összegének különbözetét.  A családi 
jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok 
összegének és az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összege 92 százalékának szorzatával.  
 
A kérelem benyújtása formanyomtatványon történik. 

A kérelemhez csatolni kell:  

• a kérelmező családjában együtt élő személyek havi rendszeres jövedelméről, a pótlék, 
tartásdíj, nyugdíj, Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolását egyéb  - vakok 
személyi  járadéka, fogyatékossági támogatás -rendszeres ellátásokról stb.);  

• nem havi rendszerességgel, ill. vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét havi bontásban; kérelem benyújtását  megelőző 
hónap jövedelem igazolásait (munkabér, családi  pótlék.); 

• vagyonnyilatkozatot;  

• a közös háztartásban élő gyermekre vonatkozóan, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötte, 
a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást;  

• a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy  beszédfogyatékos             
állapotot igazoló iratot;  

• egészségkárosodott személy kérelméhez szakhatósági állásfoglalást ill. szakvéleményt az    
egészségkárosodás mértékéről.  



 


